Als verkoopadviseur ben jij het visitekaartje van ons bedrijf en presenteer je onze kwaliteit
occasions uit een mooi segment. Klantbeleving en servicegerichtheid heb je daarom in je
DNA. Je geeft klanten een warm gevoel bij binnenkomst en luistert goed naar hen. Tevens
geef je advies over de koop van hun droomauto.
Wat ga je doen?
✓ Je verwelkomt iedere klant met enthousiasme en voorziet hem van het beste advies.
✓ Je adviseert, assisteert en verkoopt nieuwe en gebruikte auto’s, leasecontracten,
financieringen, verzekeringen en accessoires.
✓ Je signaleert commerciële kansen en speelt hierop in.
✓ Je stelt offertes op en bespreekt deze met de klant.
✓ Je zorgt voor het koopcontract en dat de auto volgens afspraak wordt klaargemaakt.
✓ Je weet van ieder contact of bezoek een onvergetelijke klantervaring te maken.
✓ Je maakt foto’s van nieuwe occasions en zorgt voor de perfecte online presentatie.
✓ Je onderhoudt proactief contact met klanten.
Wie ben je?
✓ Je hebt een afgeronde mbo-opleiding richting verkoop of bent hiermee
bezig.
✓ Je wil en durft verantwoordelijkheid te nemen.
✓ Je bent betrokken bij je klanten, collega’s en de maatschappij.
✓ Je daagt jezelf iedere dag uit.
✓ Je bent in staat om de klantverwachting continu te overtreffen.
✓ Je bent minimaal vier dagen per week beschikbaar, zaterdag staat vast.
Wat bieden wij jou:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Een leuke baan met veel zelfstandigheid;
Indiensttreding: direct mogelijk;
Een salaris passend bij jouw ervaring
25 vakantiedagen op jaarbasis
Pensioenregeling
8% vakantiegeld
Trainingen en workshops

Wie zijn wij?
Autobedrijf Hoefnagel is een gerenommeerd universeel BOVAG-autobedrijf en is gevestigd
in Oosterhout en Sprang-Capelle. Wij voeren iedere vorm van onderhoud en reparatie uit
aan ieder merk auto, zowel particulier als leaseauto. Autobedrijf Hoefnagel is een snel
groeiend familiebedrijf met een informele werksfeer en wij staan bekend om onze service en
klantvriendelijkheid. Met een gemotiveerd en hecht team zorgen wij ervoor dat onze klant
veilig op weg kan.

Herken jij jezelf hierin en zoek je een nieuwe uitdaging bij een informeel autobedrijf?

Neem dan contact op via:
gerwin@autobedrijfhoefnagel.nl
of
0162 – 438 111

